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Indledning
Ligesom vaccinationer eller daglig motion er
opdragelsen én af menneskets pligter over for
sin hund fra det øjeblik, han/hun beslutter sig
for at gøre den til sin følgesvend. Opdragelse er
en garanti for et harmonisk samliv mellem
dyret, dets ejer/familie og for dens integration i
samfundet.
Modsat hvad der er almindeligt antaget, er det
vigtigt at begynde at opdrage hvalpen på et
meget tidligt stadium, hvor dens indlæringsevne er optimal.
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Generelle an
Hvalpe har forskellige indlæringsevner, men de har alle
tilfælles, at de sover i meget lange perioder og har en vis
skrøbelighed. Vis derfor stor respekt for deres tempo og
deres unge alder

1
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Leg

Hvalpe elsker at lege. Du skal derfor gribe chancen for at
opdrage den uden tvang gennem korte øvelser, som den vil
udføre med glæde.

Trin for trin

Opdragelse er en proces, trin for trin. Mens hvalpen er
meget ung, kan den kun koncentrere sig i kort tid: daglige
seancer på over 3-5 minutter risikerer at kede den. Du vil
gradvist kunne udvide den periode, I arbejder sammen. For
at fremme hvalpens socialisering anbefales det at lade den
få mange forskellige erfaringer: bilture, kontakt med børn,
med voksne, men også med andre dyr osv.
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Glæde og konsekvens

Opdragelsens succes er betinget af glæde og konsekvens. Udover de lege, som giver dig mulighed
for at opdrage hvalpen, mens I deler gode oplevelser, skal hvalpens opdragelse finde sted gennem
tillid og tålmodighed, kombineret med en smule
fasthed (dvs. ensartede regler). Eftersom hunden
har en klar fornemmelse for retfærdighed, vil
© Lanceau
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den udvikle et endnu større ønske om at vinde din kærlighed og glæde dig.
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Belønninger

Belønninger øger motivationen og gør opdragelsesprocessen nemmere. For at være effektiv skal opdragelsen være
meningsfuld for hunden, dvs. ejeren skal rose den med
varme i stemmen. For at bevare hundens idealvægt skal
brugen af godbidder være noget ekstraordinært. Godbidderne kan eksempelvis være foderpiller taget fra dagens
ration.
På den anden side bør enhver dum ting eller uønsket
adfærd straffes, men glem ikke, at det kun virker, hvis du
tager hvalpen på fersk gerning. For de fleste hvalpe er en
irettesættelse afleveret med en kraftig, dyb stemme tilstrækkelig.

Sprog
Det sprog, du bruger, skal egne sig til din hund. De kommandoer, du giver den, skal være simple, korte
og ofte gentaget. Glem ikke, at hunden bedre
kan forstå den tone, ordene siges i, end selve
deres betydning. Den tone, du bruger, skal derfor være forskellig, alt afhængig af om du giver
kommandoer, roser eller irettesætter hvalpen.
Håndsignaler er også en effektiv metode til at få
hvalpen til at forstå dig.
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Det er nytteløst at råbe, hvalpen har
en meget fin hørelse. Udtal dens navn
langsomt og tydeligt for at fange
dens opmærksomhed og forbind det
med en kommando.
Den første ting, en hvalp skal lære, er sit navn. Jo
kortere det er, jo bedre kan hvalpen huske det.
• Brug hvalpens navn lige fra den første dag.
• Sørg for, at øjeblikket, før du kalder dens navn, er rart
for at opmuntre den til at udføre kommandoerne.
• Når hvalpen kommer, skal den roses.
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• Hvis den er længe om at komme, må du ikke skælde
den ud, så er den bare endnu længere om at komme
næste gang!
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nej!
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Sørg for, at dine kommandoer er
konsekvente. Det, du forbyder den ene
dag, må ikke blive tolereret den næste
dag, hverken af dig selv eller af andre
medlemmer af din familiekreds.

Lige fra hvalpen ankommer til dit hjem, er det vigtigt
at indprente den betydningen af ordet “nej” .
• “Nej” vil blive forbundet med alt, hvad der er forbudt, uanset hvad der er tale om.

© Psaïla

• Det skal være bestemt og udtales med en fast, utvetydig stemme, når du ser hunden foretage sig noget
forbudt.

© Arioko
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Hvis din hvalp kommer galt af sted
derhjemme, når du ikke er til stede,
må du ikke skælde den ud! Irettesættelser virker kun, hvis du tager
hvalpen på fersk gerning.
Ved ankomsten til sit nye hjem er hvalpen generelt ikke
stueren, undtagen det sted, den sover.
• Tag ofte hvalpen med ud, om muligt hver anden time
dagen igennem. Hvis den kommer ud sjældnere, vil
opdragelsesprocessen ske langsommere.
• Det er nødvendigt at tage hvalpen ud efter hvert måltid,
hver gang den vågner, og efter du har leget med den.
• Ros den med ord, hver gang den besørger eller tisser
udenfor
• Hvis hvalpen går søgende rundt i cirkler indenfor, skal
du bære den udenfor. Når den er færdig udenfor, skal
du rose den.
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• Og glem ikke, at det er vigtigt at holde
byens gader rene!
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Det er vigtigt at respektere den
anbefalede rækkefølge for indlæring af disse tre grundlæggende
kommandoer og at sikre, at en
kommando er fuldstændig indlært,
før du går videre til den næste.
Øvelserne skal først udføres med
hvalpen i snor, når den har accepteret at gå i snor.

© Lanceau
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• sit:

Samtidig med at du giver kommandoen “sit”
tage du en bold/godbid og fører den fra hvalpens snude lidt op og tilbage, så den skal kigge
op og derved vil den automatisk sætte sig ned.
Så snart den sætter sig, giver du den bolden/
godbidden og roser den.

• dæk:

2

Samtidig med at du giver kommandoen "dæk"
tager du en bold/godbid og fører den fra
næsen, ned langs brystet. Dette vil automatisk
få hvalpen til at gå i dæk. Når hvalpen ligger
ned skal du give den bolden/godbidden og rose
den.
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• bliv:

Få hvalpen til at sidde og tilføj “bliv” til kommandoen “sit”. Gå nogle få centimeter væk fra
den. Hvis den rejser sig og følger efter dig, er
du gået for hurtig frem i øvelsen eller også er
hvalpen ikke klar til øvelsen. Prøv eventuelt at
blive hos hvalpen i hug i stedet for at gå nogle
centimeter væk. Efterhånden som den gør
fremskridt, kan du bevæge dig længere og længere væk fra hvalpen, som altid holdes i snor.
Husk altid at rose hvalpen når den bliver.
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Slå aldrig din hvalp med snoren.
Snoren skal være synonym med det
at gå tur, med glæde, ikke straf.
Ligesom når hvalpen skal gøres stueren, så lærer den
nemmere at gå i snor, hvis den begynder på det meget
tidligt.
• Væn hvalpen til at bruge halsbånd eller sele, begynd
derefter at gå med den i snor derhjemme, adskillige
gange om dagen og altid i korte perioder.
• Nu skal hvalpen lære at gå i snor udendørs. Få først
hvalpen til at sætte sig ved din venstre side, hvis du
personligt finder det mere behageligt, kan du vælge
din højre side, men det skal altid være til samme side.
Giv den derefter kommandoen "kom" og begynd at gå.
• Hold snoren løst og gå fremad i dit tempo. Hvalpen går
tæt ved dig, dens hoved er på niveau med dine knæ og
snoren forbliver løs.
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• Når du stopper, skal du få den til at sætte sig og rose
den.
• Hvis hvalpen trækker i snoren, skal du stoppe
op og først fortsætte når snoren er løs
igen. Ved en hel ung hvalp kan det
være hjælp at kalde den til sig for
at få samme effekt.
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kalde på
hvalpen
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Hvis din hvalp ikke lystrer kommandoen ”kom”, skal du løbe væk eller
sætter dig på hug , evt. vende ryggen
til. Så burde hvalpen komme.
Pointen er at "det skal være kedeligt
at være væk fra dig". Du skal forbindes med noget godt og leg. Hvis hvalpen ved det, kommer den.
Det at lære hunden at komme, når du kalder på den, er
i højere grad en invitation til at komme tilbage til dig og
blive rost eller få belønninger end en kommando. At
kalde på hvalpen skal forbindes med noget positivt, men
kræver stor konsekvens fra din side.
• Start med at forbinde kaldet med fodring, et medlem
af familien holder hvalpen et stykke væk, mens du tilbereder dens måltid. Sig derefter hvalpens navn og
“kom”.
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• Ved at give hvalpen ros og positiv stimulation
vil den lidt efter lidt lære, at på kommandoen
”kom”, skal den straks komme tilbage til dig.
• Øv først dette indendørs derhjemme, før du
træner med hvalpen udendørs, mens den er
i snor.
© Lanceau
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Væn så vidt muligt ikke din hvalp til
at være alene før 4 til 5 måneders
alderen. Du risikerer at fremprovokere reelle angstkriser hos din unge
kammerat.
At være alene er en virkelighed, din hvalp vil opleve
lejlighedsvis eller regelmæssigt. I begge tilfælde skal
den være vænnet til det.
• Benyt dig af de tidspunkter, hvor hvalpen er træt,
til at vænne den til at være alene (fx. efter et måltid).
• Start træningen ved at vænne hvalpen til at du ikke
nødvendigvis skal være i samme rum som den. Ros
hvalpen når den ikke reagerer.
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• Udvid træningen ved at gå ud i kort tid, bare et par
sekunder. Når du kommer tilbage, skal du rose
hvalpen.
• Du vil gradvist blive i stand til at øge
længden af dit fravær, så det bliver
en naturlig adfærd, som hverken
kræver farvel-ritualer eller
overstrømmende genforeninger.
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måltider
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Godbidder og rester fra aftensbordet
forstyrrer den ernæringsmæssige
balance, som foderet, du giver din
hvalp, bygger op. Hvis de gives i overflod eller regelmæssigt kan de desuden skade hvalpens helbred, være
årsag til vægtstigning og føre til, at
hvalpen tigger ved bordet.
Måltider er også en del af den gode opdragelse, som er
med til at forhindre uønsket adfærd.
• Find den rette rytme, indtil 6 måneders alderen skal
hvalpen have 3 måltider om dagen, skift derefter til 2,
indtil vækstperioden er afsluttet.
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• Giv hvalpen mad på faste tidspunkter, i samme skål
og på det samme sted, som skal være så langt væk
som muligt fra der, hvor den sover. Husk også altid at
sørge for, at hvalpen har adgang til en skål med frisk
vand.
• Hunde er af natur rovdyr. Denne drift har vores familiehunde stadig og det kan derfor være en
fordel, at hunden skal gøre noget aktivt for at
få sit foder. Det kan være ved f.eks. at bruge et
aktiviteringslegetøj som foderet puttes i, eller
lade fodringen foregå ved at foderpillerne
fordeles på græsplænen.
© Lenfant
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Enhver hund er unik, så hvis du støder på problemer
under opdragelsen af den, skal du få hjælp fra professionelle. Der er mange klubber, du kan kontakte for at

www.solografisk.dk (29860) - 08/2008

få hjælp til at opdrage din hvalp.

